REISJÄRVEN KUNTA
TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2021
Aika:
Paikka:
Läsnä:

KOKOUSKUTSU / ESITYSLISTA

Ti 20.4.2021 klo 18.00 – 19:40
Kunnantalo, valtuustosali
Mattila Johannes, pj x
Saaranen Jarno, j estynyt, tilalla vj Pauli Niemi x
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Marko Pohlman, khall estynyt
Marjut Silvast, kj x
Antti Vedenpää, khall pj estynyt, Tilalla 1vpj Katri Parkkila x

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Asialista: Hyväksyttiin
Pöytäkirjantarkastajat: Arto Vähäsöyrinki, Pauli Niemi 22.4.2021 klo 12
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: 26.4.2021
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TYÖNTEKIJÖIDEN IRTISANOMISET OSANA REISJÄRVEN KUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA
Tekla § 1

Reisjärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 27.5.2020 § 43 talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2020-2023. Suunnitellut toimenpiteet vahvistava kunnan talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuoteen 2023
saakka hyväksyttiin kunnanvaltuuston kokouksessa 30.12.2020 § 111. Säästöjä on
suunniteltu teknisen toimialan kohdalle noin 319 580 euroa. Henkilöstön vähentämistarve on -6.25 henkilötyövuotta. Kunnanvaltuuston hyväksymä talouden tasapainottamisohjelma mahdollistaisi -8 htv henkilöstöön kohdistuvan leikkauksen.
Toimialajohtaja katsoo näin suuren leikkauksen olevan toteutuskelvoton toimintojen kustannustehokkaan ylläpitämisen näkökulmasta.
Valtuuston hyväksymä talouden tasapainotusohjelma tähtää merkittäviin pysyviin
käyttötalouden kustannusten alentamisiin kuntalain 110 § alijäämän kattamisvelvoitteen toteuttamiseksi määräajassa. Teknisen toimialan osalta kyseessä on valtuuston päätöksen toimeenpano, jonka edellyttämät rakenteelliset uudistukset
tulevat vaikuttamaan muun muassa henkilöstöön työtehtäviin, työaikoihin ja sijoittumiseen.
Toimenpide-esitykset on käsitelty yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (YT-laki
449/2007) mukaisesti työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoimintamenettelyssä. Teknisen toimialan yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen
21.12.2020. YT- toimielin kokoontui 4 kertaa yhteistoimintaneuvotteluiden aikana. Kokonaisuutena, tehty haastattelukierros on antanut työnantajalle hyvän
kokonaiskuvan tilanteesta, mutta myös toisaalta antanut koko henkilöstölle suoran palautekanavan havaitsemistaan epäkohdista.
Osana YT-neuvottelua, suoritettiin henkilökohtaiset haastattelut koko henkilöstölle, joiden kautta on avattu erinomainen vaikutusmahdollisuus prosessin sidosryhmille. Yhteistoimintaneuvotteluiden alkamispäiväksi on katsottu 11.11.2020,
yt-elimen avauskokouksen päivä, josta neuvotteluajaksi määriteltiin 6 viikkoa. Alle
10 henkilöön mahdollisesti kohdistuvien toimenpiteiden lakisääteinen neuvotteluaika on 14 vrk, joten prosessi katsotaan hoidetun avoimuuden ja osallistumismahdollisuuksien osalta esimerkillisesti.
Taloudellisten toimintaedellytysten varmistaminen edellyttää organisaation tarkastelua kriittisesti ja mahdollisten uudelleenorganisointi-toimenpiteitä. Myös
hallinnon ja palvelutuotannon prosessien uudistaminen on käynnistetty.
Yhteistoimintaneuvotteluiden hengen mukaisesti, prosessin tavoitteena on kehittää organisaatiota toimimaan tehokkaasti, samalla pyrkien huomioimaan haastatteluissa ilmi tulleet työhyvinvointiin liittyvät seikat. Muutosprosessin tarkoituksena on toteuttaa kunnanvaltuuston tahdon mukaiset säästötoimenpiteet, samalla koko teknisen toimialan organisaation toimivuutta ja agiliteettiä parantaen.
Valmistelija: Tekninen johtaja Ville Repo, puh 040 3008 250

Tekn. joht.

Ehdotus: Osana Reisjärven kunnan talouden tasapainotusohjelmaa, tekninen lautakunta irtisanoo työntekijät suunnitelman mukaisesti. Suunnitelma esitetään kokouksessa oheismateriaalina.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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TYÖNTEKIJÖIDEN IRTISANOMISET OSANA REISJÄRVEN KUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA (JATKUU)
Tekla § 23

Tekniselle lautakunnalle on saapunut tekniseen toimistoon oikaisuvaatimus
31.3.2021 koskien työntekijän irtisanomista. Oikaisuvaatimuksen jättänyt työntekijä hakee oikaisua työsuhteensa irtisanomiseen niin, että irtisanominen perutaan.
Oikaisuvaatimusta perustellaan muun muassa siten, että työntekijälle ei ole järjestetty tilaisuutta tulla kuulluksi, ateriamyynnin hinta kattaa henkilöstökustannukset
sekä ikäsyrjintä ja henkilöstön tasa-arvoinen kohtelu. Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on lautakunnan nähtävillä kokouksessa kokouksen oheismateriaalina.
Irtisanomiset perustuvat taloudellisiin ja tuotannollisiin syihin. Kunnan keittiötyöntekijöille on pidetty 13.5.2020 kunnanjohtajan toimesta tiedostus- ja kuulemistilaisuus kunnantalolla talouden tasapainottamisohjelman säästötavoitteista
ennen kuin valtuusto hyväksyi ohjausryhmän ehdotuksen talouden tasapainottamisesta (Valt 27.5.2020 § 43 Reisjärven kunnan talouden tasapainottamistyö).
Työntekijää haastateltiin osana yhteistoimintaneuvotteluja 3.12.2020. Työntekijän
koulutustausta kartoitettiin osana haastattelua. Kunnan talouden tasapainottamisohjelman myötä yhden keittiön toimintamalliin siirtymisen myötä työtehtävät
ovat vähentyneet ja henkilövahvuutta on leikattu tehtävien vaatiman htv panoksen mukaisesti. Irtisanomiset eivät kohdistuneet vain terveyskeskuksen keittiöön,
vaan myös kiinteistötoimeen ja siivoukseen.
Työntekijän peruste ikäsyrjinnästä ja epätasa-arvoisesta kohtelusta on perusteeton. Työntekijä vetoaa KVTES:n perusteisiin irtisanoa viimeksi tullut henkilöstö.
KVTES VIII 4 §: ” Taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä johtuvan työntekijän
irtisanomisen yhteydessä on mahdollisuuksien mukaan noudatettava sääntöä,
jonka mukaan viimeksi irtisanotaan kunnan/kuntayhtymän toiminnalle tärkeitä
työntekijöitä ja saman työnantajan työssä osan työkyvystään menettäneitä. Jos
työntekijät ovat näillä perusteilla samanarvoisia, kiinnitetään huomiota myös
työntekijän huoltovelvollisuuden määrään ja palvelussuhteen kestoaikaan.”
Työntekijä on koulutukseltaan merkantti ja hän on työskennellyt ruoanjakajan
työtehtävissä, joten häntä ei voida katsoa päteväksi toimimaan ammattikeittiöllä
muissa kuin avustavissa työtehtävissä. Henkilömäärän vähenemisen vuoksi työntekijöiden on kyettävä toimimaan työnantajan määräämissä tehtävissä esimerkiksi
sairaslomien aikana. Teknisessä toimessa ei ole tällä hetkellä tarjolla työntekijän
koulutusta vastaavia työtehtäviä. Työnantaja tulee tarjoamaan irtisanotuille
muuta työtä ns. takaisinottovelvoitteen määräämänä ajanjaksona, jos muuta
työtä ilmenee.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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TYÖNTEKIJÖIDEN IRTISANOMISET OSANA REISJÄRVEN KUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA (JATKUU)
Aterian myynti ei kata terveyskeskuksen keittiön henkilöstökustannuksia. Tilinpäätösvuonna 2019 terveyskeskuksen keittiön tuotti tappiota 69 000 euroa, 2018
20 000 euroa ja 2017 21 000 euroa.
Tekn. joht.

Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää todeta, että oikaisuvaatimus ei anna aihetta alkuperäisen päätöksen muuttamiseen ja hylätä oikaisuvaatimuksen.
Päätös:
Johannes Mattila teki vastaesityksen oikaisuvaatimuksen hyväksymisestä. Esitystä
ei kannatettu.
Tekninen lautakunta päättää todeta, että oikaisuvaatimus hylätään.
Johannes Mattila jätti eriävän mielipiteen päätöksestä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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LEPPÄLÄNTIEN LINJAUKSEN MUUTTAMINEN ASEMAKAAVAN MUKAISEKSI
Tekla § 24

Kiljanjärven etelärannalla sijaitseva Leppäläntie kulkee kiinteistön 691-403-64-34
pihan läpi. Maanmittauslaitoksen tietokannassa tie ei ole merkitty rasitteeksi kyseisellä kiinteistöllä. Kiinteistön omistaja ei ole halukas perustamaan rasitetta talon etuoven vierestä kulkevalle tielle, jonka hyötyjinä ovat 3 naapurikiinteistöä
sekä kunta maanomistajana ympäröiville pelloille. Reisjärven asemakaavassa tien
linjaus kulkee kiinteistön pohjoisrajalla, mutta käytännössä tie tekee loivan kaarteen kiinteistölle 64-34. Oikaistavan tieosuuden pituudeksi tulee noin 100 metriä
ja rakennustyöt sijoittuvat kunnan omistamalle pellolle 691-403-64-32.
LIITE 1: OTE REISJÄRVEN ASEMAKAAVASTA.
Valmistelija: Ville Repo 040 3008 250

Tekn. joht.

Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää toteuttaa Leppäläntien linjauksen kaavan
mukaiseksi.
Päätös: Hyväksyttiin

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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OSTOTARJOUS TILASTA RINNEPELTO 691-401-45-16
Tekla § 25

Koneurakointi Eerikäinen Oy on 15.4.2021 lähestynyt Reisjärven kuntaa ostotarjouksella, Köyhänperällä sijaitsevasta tilasta Rinnepelto. Tilan koko on 1.8885 ha.
Tarjottu hinta on 50,000€
Valmistelija: Ville Repo 040 3008 250
LIITE 2: TARJOUS

Tekn. joht.

Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle tilan Rinnepelto 691-401-45-16 ostotarjouksen hyväksymistä.
Päätös: Hyväksyttiin

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Tekla § 26

Tekninen lautakunta on myöntänyt kokouksessaan 2.11.2020 § 43 yksityisteiden
kesäkunnossapitoavustuksen v. 2020 Honkalinnantielle. Tiejaosto on kuitenkin
päätöksissään 27.9.2017 § 6 ja § 7 päättänyt kunnan hoitavan Honkalinnan yksityistien aurauksen ja kunnossapidon, joten avustusta ei makseta.

Tekn. joht.

Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, ettei Honkalinnan yksityistielle makseta
kokouksessa 2.11.2020 § 43 myönnettyä kesäkunnossapitoavustusta.
Päätös: Hyväksyttiin

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE SAAPUNEET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET, TYÖSOPIMUKSET JA PÖYTÄKIRJAT,
YM.
Tekla § 27

Saatetaan tiedoksi teknisen johtajan viranhaltijapäätökset 1.3-15.4.2021
Viranhaltijapäätökset § 4-5
Henkilöstöpäätökset 98 §, 101-175 §
- Työsopimukset:
- Ateria- ja siivouspalvelut 30 kpl
- Kiinteistötoimi 2 kpl
- Kiinteistöveroselvitys 1 kpl
- Poissaolo- ja muut päätökset 45 kpl

Puh. joht.

Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy saapuneet asiakirjat ja toteaa, että siirrettäviä asioita lautakunnalle ei ole.
Päätös: Hyväksyttiin

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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REISJÄRVEN KUNTA
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ILMOITUSASIAT
Tekla § 28

Kunnanhallitukselta saapuneet pöytäkirjanotteet:
KHALL § 102 12.4.2021 Poikkeamislupahakemus Mustasaari
KHALL § 101 12.4.2021 Poikkeamislupahakemus Jylmänniemi
KHALL § 100 12.4.2021 Täyttölupa rakennusmestarin virkaan
KHALL § 82 29.3.2021 Täyttölupa projektihenkilölle kiinteistöveroselvitykseen
KHALL § 6 4.3.21 Valtuuston kokoukset keväällä 2021
VALT § 11 4.3.2021 Valtuustoaloitteiden käsittely

Tekn. joht.

Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2021

Kunta / kuntayhtymä

REISJÄRVEN KUNTA

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä

Pykälä

Sivu

20.4.2021

§:t 23-28

SIVU 41

Hallitus / lautakunta

Tekninen lautakunta
MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä Kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät

25, 27-28
Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

24, 26
HL 48 §:n/ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomainen
ja - aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax

Reisjärven kunta Tekninen lautakunta
Reisjärventie 8
85900 REISJÄRVI
sähköposti: reisjarvi@reisjarvi.fi

Pykälät

24, 26
Pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen on julkaistu kunnan internetsivuilla

26.4.2021

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää
tiedoksisaannista. Oikausuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö Ks. jäljempänä
ja toimittaminen

Liitetään pöytäkirjaan

Sivu

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja
valitusaika

42

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös
on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös
asianomainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
puh. 029 56 42800 (vaihde)
185–190, 194, 195
PL 189, 90101 OULU sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
fax: 029 56 42841
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

23
30 päivää
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusperustetta päätöksen työsopimuslain
vastaisuudesta. Yksityisoikeudelliset riita-asiat kuuluvat käräjäoikeuden ratkaistavaksi.
Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika

Markkinaoikeus
14 päivää
Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
puh. 029 56 43300 , fax 029 56 43314 , sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja
kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö,
oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on
ilmoitetettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen
tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan
alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa
vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja
sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan
viranomaisen asiaointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai
lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus/valitusajan päättymistä.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava *): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa (Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,
oikeudenkäytnimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli
asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireilläpainijana ja maksu
on valituskirjelmäkohtainen.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
*) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
Liitetään pöytäkirjaan

TEKLA 20.4.2021 § 24
LIITE 1

TEKLA 20.4.2021 § 25
LIITE 2

Tarjous
Reisjärven kunta
Tekninen toimisto
Ville Repo

Tarjoamme metsäpalstasta Rinnepelto no: 691-401-45-16
50 000 €

Koneurakointi Eerikäinen Oy
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxx
Reisjärvellä 15.04.2021

xxxxxxx
Markku Eerikäinen

